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Executive Summary 

Newly available data on the carbon content of natural gas supplied in the 
Netherlands suggest that the CO2 emission factor of 56.1 kg CO2 / GJ as has been 
used for natural gas in the Netherlands up to now, is no longer valid. This is 
important for the commitments of the Netherlands under the UNFCCC Kyoto 
protocol as well as the obligations to the European Commission in the framework 
of CO2 emission trading.  

This report presents the natural gas CO2 emission factors in terms of kg CO2 per GJ 
of energy (lower heating value) for 34 gas supply stations in the Netherlands. The 
emission factors have been calculated by Gasunie Engineering & Technology 
based upon their gas chromatograph measurements executed every quarter of an 
hour. Analysis of the period 2003/2004 shows that the average CO2 emission factor 
for natural gas consumed in the Netherlands has a value of 56.8 kg CO2/GJ. The 
95% confidence interval is +/- 0.14 kg CO2/GJ assuming a standard normal 
distribution. 

For the base year 1990, due to limited data availability a simpler method had to be 
applied based on average monthly gas composition for a restricted set of supply 
stations. The value of the average national CO2 emission factor for the year 1990 is 
also 56.8 kg CO2/GJ (+/- 0.4 kg CO2/GJ).  

Due to time constraints calculations have not yet been performed in the 
intermediary years. However, the available data suggest that the CO2 emission 
factor of natural gas supplied in the Netherlands is structurally higher than was 
assumed up to now. The value of 56.1 kg CO2/GJ was based on the natural gas 
composition of standard Dutch gas, the so-called ‘Groningen gas’, was measured in 
Westerbork. This Groningen gas is the basis for the Groningen natural gas 
equivalent, being the standard for natural gas trade in the Netherlands in terms of 
energy and price. The measurements prove that this assumption is not valid for the 
composition and resulting CO2 emission factor of all natural gas distributed in the 
Netherlands.  
The application of the CO2 emission factor of 56.8 instead of 56.1 kg / GJ for 
combustion of natural gas increases the level of Dutch national emissions (in the 
base year 1990 with about 870 kton CO2).  

The report explores a number of options to assess CO2 emissions from natural gas, 
varying from using one new fixed national CO2 emission factor for natural gas to 
using separate emission factors for gas in 34 different regions. The pros and cons 
of these options are being discussed for the assessment of the national emission 
inventory and the allocation and monitoring of tradable CO2 emission rights. 
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A Steering Committee, consisting of members from the Ministry of Housing, 
Spatial Planning and the Environment (VROM), the Netherlands Environmental 
Assessment Agency (MNP), Statistics Netherlands (CBS), the Netherlands Energy 
Research Foundation (ECN) and SenterNovem discussed the main items in this 
report. The report will function as background documentation for an advice of 
SenterNovem to the Ministry of VROM on the subject of the assessment of CO2 
emission factors from natural gas in the Netherlands. 
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Voorwoord 
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delijk scherpe en procesmatig opbouwende manier van werken in dit project dat 
een korte maar hevige inspanning vroeg van alle betrokkenen. Ten tweede willen 
we de heer Fokke de Jong (Gas Transport Services) danken voor zijn coöperatieve 
opstelling. Dankzij zijn medewerking is de heer Diederik Hebels (Gasunie Engi-
neering & Technology) in staat geweest om de benodigde data beschikbaar te krij-
gen voor het berekenen van de CO2-emissiefactoren. Hij heeft deze omvangrijke 
klus op zeer korte termijn gerealiseerd, waarvoor wij hem zeer erkentelijk zijn. 
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waarvoor onze dank.  
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1. Reden tot aanpassing van de emissiefactor van aardgas 

Bij de voorbereidingen van het nationale allocatieplan voor de 2e handelsperiode 
voor de emissiehandel (2008-2012) zijn er signalen afgegeven dat de standaard 
CO2-emissiefactor (EF) van aardgas in de nationale brandstoflijst niet meer correct 
zou zijn. Daarom heeft het Ministerie van VROM/DGM op 19 december 2005 aan 
SenterNovem (als nationaal loket internationale emissierapportages en kwaliteits-
bewaking) verzocht om te onderzoeken: 
− of voor deze factor eerder dan gepland aanpassing gewenst zou zijn (geplande 

heroverweging zou in 2007 plaatsvinden); 
− wat een nieuwe waarde zou kunnen zijn; 
en hierover een advies uit te brengen. Tijdens de vergadering van de Stuurgroep 
Emissie Registratie in april 2006 kan dan een besluit genomen worden over een 
eventuele aanpassing.  

De vaste waarde van 56,1 kg CO2 per GJ energie (genormeerd op de onderwaarde 
van 31,65 MJ/Nm3) is niet altijd in overeenstemming met meetresultaten in speci-
fieke situaties. Gasunie Engineering & Technology heeft op basis van metingen 
(35 000 kwartierwaarden per meetpunt, geanalyseerd naar samenstelling met een 
gaschromatograaf voor een jaarperiode in 2003/2004) vastgesteld dat aanzienlijke 
afwijkingen van de 56,1 kg/GJ kunnen voorkomen. Gasunie E&T heeft daarbij 34 
meetpunten in het gasdistributienet meegenomen die overeenkomen met de regio-
nale meetpunten voor de bepaling van de calorische waarde van het aardgas in 
Nederland. Gasunie E&T heeft de resultaten hier van neergelegd in een notitie 
[Hebels 14 maart 2006]. 
 

In 2002 zijn voor Nederland de emissiefactoren nader onderbouwd [Harmelen 
2002] onder begeleiding van de projectgroep CO2. Tijdens het onderzoek hier-
aan voorafgaand is over de emissiefactor van aardgas overleg gevoerd met Gas-
unie. Hierbij is informatie uitgewisseld over de samenstelling van ‘standaard 
aardgas’ waaruit een factor van 56 kg CO2/GJ kan worden berekend. Vanwege 
afspraken in het allocatieplan en gewenste uniformiteit van rapportages is in 
2005 besloten in Nederland de emissiefactor 56,1 kg/GJ, zijnde de IPCC stan-
daard factor, te gebruiken. Naar nu blijkt komt de gassamenstelling waarop dit 
resultaat is gebaseerd niet algemeen voor in Nederland.  

Op 7 februari 2006 heeft een technische bespreking plaatsgevonden tussen Gasunie 
(Gas Transport Services en Gasunie E&T), SenterNovem, CBS en TNO over inter-
pretatie van de meetgegevens en de consequenties daarvan. 

Op 28 februari 2006 is een klankbordgroep bij elkaar gekomen om de mogelijke 
opties voor een aanpassing van de emissiefactor voor CO2 van aardgas te bespre-
ken (een kort verslag is opgenomen in Bijlage 5). Na deze bijeenkomst zijn voor 
het jaar 1990 de gegevens voor 21 overeenkomstige meetpunten geanalyseerd door 
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Gasunie E&T. Hierbij is gebleken dat ook voor dat jaar de vaste waarde van 
56,1 kg CO2 per GJ energie niet overeenstemt met de meetresultaten [Hebels 
10 maart 2006]. 

In dit door TNO opgestelde rapport worden de achtergrondinformatie, de meetre-
sultaten en analyses en het resultaat van de discussies hierover beschreven. In het 
rapport staan verschillende opties voor een vaststellingsmethodiek voor de emissie-
factor voor CO2 van aardgas beschreven. Voor de emissiehandel is daarbij een 
optie als een (voorlopige) voorkeursoptie gekenmerkt. 
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2. Nieuwe informatie over de emissiefactor voor CO2 van 
aardgas 

2.1 De werkwijze van Gasunie E&T voor de vaststelling van 
emissiefactoren voor CO2  

Er is een selectie gemaakt van 34 meetpunten waarvoor Gasunie E&T gaschroma-
tograaf (GC) meetwaarden per kwartier beschikbaar heeft (15 punten Groningen 
kwaliteit of G-gas, 19 punten Hoog-calorische kwaliteit ofwel H-gas). Hieronder 
bevindt zich ook één meetpunt voor aardgas uit Groot-Brittannië dat via de Zebra-
pijplijn door Delta wordt geïmporteerd. Hiervoor was alleen data op een hoger 
aggregatieniveau beschikbaar. Van de meetpunten zijn met een data verza-
mel/rekenprogramma voor een periode van een jaar in 2003 -2004 de complete 
samenstellingen opgevraagd. Vervolgens zijn met deze gegevens CO2-emissie-
factoren berekend. De emissiefactor wordt uitgedrukt als kg CO2/GJ energie en is 
berekend volgens de DIN 51857:1997 op basis van de calorische onderwaarde. 
Voor het jaar 1990 zijn voor 21 overeenkomstige meetpunten data geanalyseerd en 
CO2-emissiefactoren berekend. 

De hoeveelheid CO2 per mol aardgas is een optelsom van de in het aardgas aanwe-
zige CO2 plus de hoeveelheid CO2 die ontstaat uit de verbranding van de verschil-
lende componenten. Bijvoorbeeld de component butaan (C4H10) levert bij verbran-
ding 4 mol CO2 per mol butaan. Door deze molaire hoeveelheid CO2 te vermenig-
vuldigen met het molaire volume van aardgas en de molmassa van CO2 is de hoe-
veelheid CO2 in kg/m3 aardgas berekend. 

Het molaire volume van aardgas is berekend door de relatieve dichtheid van het 
gas (uit de GC gegevens) te vermenigvuldigen met de dichtheid van lucht bij stan-
daardcondities (1.293 kg/m3) en vervolgens met de molmassa van aardgas die 
wordt berekend uit de molmassa’s volgens de DIN 51857 norm, die overeenkomt 
met de ISO 6976 norm. 

De hoeveelheid energie volgt uit de calorische onderwaarde van het gas uitgedrukt 
in MJ/Nm3 aardgas. Naast de compositie berekent de GC ook de calorische onder-
waarde van het gas. Deze berekening is gedaan volgens ISO 6976. De gebruikte 
calorische waarden voor de componenten zijn in de ISO 6976 norm identiek aan de 
waarden die in de DIN 51857 norm staan weergegeven. Voor het berekenen van de 
emissiefactor kan dus gebruik worden gemaakt van de calorische onderwaarden die 
de GC berekent.  

De toegepaste rekenmethodiek is nader beschreven, ook in termen van formules, in 
Bijlage 2. De te hanteren conventies volgens IPCC zijn beschreven in Bijlage 3. 
Hierin wordt onder andere duidelijk dat de CO2-emissiefactor inclusief in het aard-
gas aanwezig “eigen” CO2 van toepassing is. In Nederland wordt (in tegenstelling 
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tot in een land als bijv. België) bij het opstellen van de nationale broeikasgasinven-
tarisatie als uitgangspunt gehanteerd dat de fractie ongeoxideerde koolstof uit aard-
gas in termen van koolstof verwaarloosbaar is. 

2.2 Resultaten periode 2003/2004 

In Figuur 1 staan de gemiddelde CO2-emissiefactoren van 34 meetpunten c.q. 
mengstations in Nederland weergegeven voor de periode 2003/2004. In tabelvorm 
zijn deze factoren te vinden in Bijlage 1. De G-gassen worden uitgebeeld door de 
donkere kolommen en de H-gassen door de lichte kolommen. 
De kolommen stellen de gemiddelde emissiefactor voor op basis van de kwartier-
waarden over de periode 20030722 tot 20040722. De foutenbalkjes die op de bal-
ken zijn geplaatst geven de range aan waarbinnen 95% van de emissiefactoren op 
kwartierbasis van de bekeken periode vallen. Het betrouwbaarheidsinterval van het 
gemiddelde per mengstation is een factor 187 ( )35000  kleiner aangezien er 35000 
kwartierwaarden in een jaar gaan. De gemiddelde emissiefactor per mengstation is 
dus veel nauwkeuriger dan de foutenbalken suggereren. Deze geven aan dat bij een 
willekeurige keuze van een meetwaarde deze met 95% kans binnen de aangegeven 
range zal liggen. Dit is relevant voor bedrijven in de emissiehandel omdat die, bij 
een gering aantal metingen, een kans van 5% hebben om een emissiefactor buiten 
de range te meten. 

Het enige mengstation met een EF van 56,1 kg CO2/GJ is dat van meetpunt (G14), 
Westerbork. In het verleden is de keuze gemaakt om de gegevens van dit meetpunt 
te hanteren als die voor het ‘Groningen’-gas. Qua energie-inhoud en prijs gebeurt 
dit namelijk ook. Dit meetpunt kent een zeer kleine spreiding in de gassamenstel-
ling en heeft daarom een heel klein onbetrouwbaarheidsinterval. De standaard-
waarde van 56,1 als emissiefactor voor CO2 uit Nederlands aardgas is gebaseerd op 
dit meetpunt, dat niet representatief blijkt te zijn voor in Nederland gebruikt aard-
gas.  
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Figuur 1 Jaargemiddelde CO2 EF voor mengpunten met Groningen-gas (G) of Hoogcalorisch gas (H) voor 

de periode juli 2003-juli 2004, waarbij de range waarbinnen 95% van de meetwaarden vallen is 
aangegeven door de lijntjes op de balken. Het numerieke gemiddelde van alle mengpunten is 
aangegeven door de doorgetrokken lijn, het 95% betrouwbaarheidsinterval van het gemiddelde 
wordt aangegeven door het gebied binnen de stippellijnen. 

Tabel 1 Gemiddelde CO2-emissiefactoren in Nederland in de periode 2003/2004. 

Gassoort Gemiddelde ongewogen  
emissiefactor 

[kg CO2/GJ] 

Flowgewogen  
emissiefactor 

[kg CO2/GJ] 

 Gemiddelde 95% meet-
waarden 

95% betrouw-
baarheidsinterval 

Gemiddelde Verschil 
t.o.v. 56,1 

Aardgas (G+H) 56,78 0,81 0,14 56,78 1,2% 
G-gassen * 56,64 0,80 0,21 56,69 1,1% 
H-gassen * 56,90 0,81 0,19 57,10 1,8% 

* G-gassen (= Gronings aardgas) zijn ‘laagcalorische’ en H-gassen ‘hoogcalorische’ gassen. 

De zwarte lijn in het midden is het ongewogen gemiddelde van alle per GC ge-
middelde emissiefactoren. De gemiddelde factor voor Nederland die uit de analyse 
van Gasunie E&T volgt is 56,8 kg/GJ. Een overzicht van alle 34 regionale emissie-
factoren is gegeven in Bijlage 1. Het gebied tussen de stippellijnen geeft het 95% 
betrouwbaarheidsinterval aan, uitgaande van een normale verdeling.  

Voor elke GC is voor een periode van een jaar de totale afzet in het leveringsge-
bied ingeschat. Deze geschatte volumes maken het mogelijk om een landelijke 
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flowgewogen gemiddelde emissiefactor te bepalen. Deze flowweging beperkt zich 
tot het bepalen van het gemiddelde over de verschillende gebieden uitgaande van 
regionale (rekenkundige) gemiddelde waarden. Het vaststellen van regionale flow-
gewogen gemiddelden van alle kwartierwaarden vraagt een uitgebreide en arbeids-
intensieve dataverwerking. 

In Tabel 1 worden de resultaten op hoofdlijn nog eens samengevat. Uit deze tabel 
blijkt dat het 95% betrouwbaarheidsinterval van de nationale gemiddelde emissie-
factor +/- 0,14 kg / GJ bedraagt. Dit betekent dat 56,8 kg/GJ significant afwijkt van 
56,1 kg/GJ. 95% van de meetwaarden, van belang voor individuele bedrijfsmetin-
gen, vallen in de range van +/- 0,8 kg/GJ. De regionale verschillen tussen de 34 
door Gasunie E&T aangeboden gassamenstellingen blijken groter te zijn dan de 
verschillen tussen G-gassen en H-gassen.  

Tabel 1 laat verder zien dat de waarden van de ongewogen en flowgewogen ge-
middelde emissiefactoren nagenoeg hetzelfde zijn en afgerond 56,8 kg/GJ. De in-
vloed van de weging is bij G-gassen beperkt, maar resulteert voor H-gassen voor 
een gemiddeld hogere factor, waardoor deze statistisch significant afwijkt van de 
totaal gemiddelde factor.  

2.3 Resultaten basisjaar 1990 

Van belang is of de emissiefactoren alleen in de periode 2003/2004 afwijken van 
de waarde 56,1 of dat dit ook het geval is in andere jaren. Aangezien de datacollec-
tie en berekeningen arbeidsintensief zijn is het onmogelijk om op termijn van 
maanden alle jaren door te rekenen. Het is echter van het hoogste belang te weten 
of de gemiddelde emissiefactor voor aardgas in Nederland in het Kyoto-basisjaar 
1990 ook afwijkt van 56,1 als deze op basis van regionale metingen wordt vastge-
steld. Dit heeft namelijk consequenties voor de emissiereductieverplichting van 
Nederland in de periode 2008-2012. Daarom heeft Gasunie E&T specifiek gekeken 
of het mogelijk was om de emissiefactor voor 1990 op een vergelijkbare manier te 
berekenen als voor de periode 2003/2004.  

In 1990 waren er nog geen gaschromatografen in het veld aanwezig om een conti-
nue gasanalyse uit te voeren zoals nu gebruikelijk is. In plaats daarvan werd een 
monsterfles aangesloten op een leiding die gedurende een maand periodiek een 
monster nam van de leiding. Na een maand werd zo’n monster geanalyseerd wat 
dus in een maandgemiddelde gasanalyse resulteerde. Deze gasanalyses zijn be-
schikbaar in GIS en er zijn in deze database 21 locaties gevonden die overeenko-
men met de locaties die in de emissiefactor berekening voor 2003/2004 zijn ge-
bruikt. 
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Figuur 2 Jaargemiddelde CO2 EF voor mengpunten met Groningen-gas (G) of Hoogcalorisch gas (H) voor 

het jaar 1990, waarbij de range waarbinnen 95% van de meetwaarden vallen is aangegeven door 
de lijntjes op de balken. Het numerieke gemiddelde van alle beschikbare mengpunten is 
aangegeven door de doorgetrokken lijn, het 95% betrouwbaarheidsinterval van het gemiddelde 
wordt aangegeven door het gebied binnen de stippellijnen. 

Tabel 2 Gemiddelde CO2-emissiefactoren in Nederland in 1990. 

Gassoort Gemiddelde ongewogen emissiefactor 

[kg CO2/GJ] 

 Gemiddelde 95% meetwaarden 95% betrouw-
baarheidsinterval 

Aardgas (G+H) 56,77 1,83 0,40 
G-gassen * 56,84 2,67 0,80 
H-gassen * 56,70 0,71 0,22 

* G-gassen (= Gronings aardgas) zijn ‘laagcalorische’ en H-gassen ‘hoogcalorische’ gassen. 

Omdat er voor de periode 1990 niet eenvoudig een flowverdeling is te achterhalen 
en voor de periode 2003/2004 er nauwelijks verschillen waren tussen de numeriek 
gemiddelde emissiefactor en de flowgewogen gemiddelde emissiefactor (voor G en 
H gas samen), is voor 1990 alleen een numeriek gemiddelde emissiefactor bere-
kend. 

In Figuur 2 staan de CO2-emissiefactoren gepresenteerd voor de stations waarvoor 
vergelijkbare data beschikbaar waren. Op basis hiervan kunnen de volgende con-
clusies getrokken worden, mede in vergelijking met de resultaten van de periode 
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2003/2004. De gemiddelde CO2-emissiefactor voor aardgas in Nederland is in 1990 
gelijk aan die van de periode 2003/2004, nl. 56,8 kg CO2 / GJ. Het 95% betrouw-
baarheidsinterval is groter, omdat de waarde op minder meetpunten is gebaseerd. 
De onderste verbrandingswaarde is ook vergelijkbaar voor beide perioden maar 
significant afwijkend van de standaardwaarde die voor Groningen-gas wordt ge-
hanteerd (31,65 MJ/m3). Op zich heeft dit geen consequenties voor het gebruik van 
de EF omdat deze per eenheid energie is gesteld.  

Ook in 1990 laat meetpunt G14 als enige een EF waarde van 56,1 kg CO2 / GJ 
zien, de waarde van Nederlands Groningen-aardgas (aardgas equivalent). 

Per mengstation zijn de verschillen tussen de perioden (over de jaren) geringer dan 
die tussen de mengstations, met uitzondering van twee stations. Dit laatste heeft 
waarschijnlijk te maken met een verandering in de aangesloten gasbronnen vanaf 
de Noordzee. Conclusie is dat de variatie van de gassamenstelling en dus de CO2 
EF van een mengstation over de tijd in het algemeen gering is maar dat veranderin-
gen kunnen optreden afhankelijk van mengstrategie of de beschikbaarheid van gas 
met een andere samenstelling. Voor een vergelijking per mengstation, zie de tabel 
in Bijlage 1.  

De resultaten zijn nader uitgesplitst voor hoogcalorisch gas en Groningen-gas 
weergegeven in Tabel 2. Daaruit blijkt dat de gemiddelde EF van H-gas in 1990 
lager is dan de EF voor G-gas. Voor G-gas is de factor 0,2 kg/GJ hoger en voor H-
gas - net omgekeerd - 0,2 kg/GJ lager dan in 2003/2004. De tijd ontbrak om dit 
verder te analyseren. 

2.4 Emissiefactoren in andere landen 

In andere landen wordt een diversiteit aan emissiefactoren voor CO2 uit aardgas 
gevonden (zie Bijlage 6). Twee dingen vallen op bij bestudering van deze gege-
vens. Ten eerste zijn er verschillen in de orde van 10% in de emissiefactoren waar-
uit geconcludeerd kan worden dat de samenstelling van verschillende soorten aard-
gas zeer divers is. Dat is niet onverwacht. Ten tweede wordt methodisch gezien 
verschillend omgegaan met de emissiefactor voor CO2 uit aardgas: sommige lan-
den bepalen ieder jaar de van toepassing zijnde emissiefactor, andere doen dat niet. 
Hoe landen in het kader van CO2-emissiehandel omgaan met de vaststelling van 
CO2-emissies uit aardgas is in het kader van deze studie niet achterhaald.  

In Nederland wordt (in tegenstelling tot in een land als bijv. België) bij het opstel-
len van de nationale broeikasgasinventarisatie als uitgangspunt gehanteerd dat de 
fractie ongeoxideerde koolstof uit aardgas in termen van koolstof verwaarloosbaar 
is. 
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2.5 Conclusies 

De standaardwaarde voor de emissiefactor voor CO2 uit aardgas van 56,1 kg 
CO2/GJ komt in veel gevallen niet overeen met de uit de werkelijke samenstellin-
gen van aardgas in het Nederlandse aardgasnet berekende emissiefactoren voor 
CO2. Er zijn voor de periode 2003/2004 34 regionale factoren vastgesteld variërend 
van 56,09 tot 57,56 kg/GJ.  
De gemiddelde waarde voor de emissiefactor voor CO2 uit aardgas bedraagt 
56,8 kg/GJ; dit is 1,2% hoger dan de oude waarde van 56,1 kg/GJ. Een flowgewo-
gen gemiddelde heeft dezelfde waarde. 
Het 95% betrouwbaarheidsinterval bedraagt +/- 0,14 kg/GJ. 95% van de metingen 
valt binnen de range +/- 0,81 kg/GJ.  
Voor het Kyoto basisjaar 1990 resulteert een berekening volgens vergelijkbare 
methodiek maar op basis van minder beschikbare metingen en stations in dezelfde 
gemiddelde waarde van 56,8 kg/GJ, maar met een ruimer betrouwbaarheidsinterval 
van +/- 0,4 kg/GJ. 

De standaardwaarde voor de emissiefactor voor CO2 uit aardgas van 56,1 kg 
CO2/GJ is gebaseerd op de gassamenstelling van ‘Groningen’-gas op één van deze 
meetpunten (G14), Westerbork. In het verleden is de keuze gemaakt om de gege-
vens van dit meetpunt te hanteren als die voor het ‘Groningen’-aardgas equivalent. 
Dit meetpunt is in termen van CO2 echter niet representatief voor het in Nederland 
gebruikt aardgas. 

Het verschil tussen G-gas en H-gas is veel kleiner dan het onderlinge verschil tus-
sen de 34 regionale distributiepunten in het gasnet. Verder is in 1990 de CO2 EF 
van H-gas lager en in 2003/2004 hoger dan de EF van G-gas. De CO2-emissie-
factoren van G-gas en H-gas zouden dus over de jaren kunnen variëren zonder dat 
er sprake is van een structureel verschil.  

In Nederland wordt (in tegenstelling tot in een land als bijv. België) bij het opstel-
len van de nationale broeikasgasinventarisatie als uitgangspunt gehanteerd dat de 
fractie ongeoxideerde koolstof uit aardgas in termen van koolstof verwaarloosbaar 
is.  
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3. De belangrijkste gevolgen van een nieuwe emissiefactor 

3.1 Invloed op verschillende beleidsvelden 

In dit hoofdstuk wordt nagegaan welke gevolgen het bovenstaande heeft en welke 
acties daaruit voortvloeien. Dit betreft vier aandachtspunten: 
1. nationale rapportage broeikasgassen; 
2. CO2 emissiehandel: allocatie 2008 - 2012; 
3. CO2 emissiehandel: monitoring; 
4. overige beleidsvelden. 
Besluiten over de keuzes zijn niet voor alle drie punten even urgent: over punt 2 
moet snel beslist worden, over de twee andere punten in de loop van 2006. 

3.2 De consequenties voor de nationale rapportage broeikasgassen 

Nederland heeft zich in het Kyoto-protocol verplicht om 6% emissiereductie te 
realiseren ten opzicht van 1990. De monitoring vereist een consistente methodiek 
over alle jaren van het verdrag (1990 – 2012). Een consequente trend is dus wezen-
lijk, de absolute emissiehoogte is niet onbelangrijk maar wel ondergeschikt aan de 
trend. 
De vaste emissiefactor voor aardgas wordt door Nederland al jaren gehanteerd en 
gepubliceerd. Veranderingen hierin hebben nogal wat voeten in de aarde. Van be-
lang daarbij is het antwoord op de vraag of er een methodewijziging wordt geïntro-
duceerd of niet. Dat impliceert namelijk een herberekening vanaf een bepaald jaar. 
Hierbij is van belang vanaf welk jaar meetgegevens bij de Gasunie E&T beschik-
baar zijn. Om dergelijke veranderingen te kunnen doorvoeren moeten niet alleen 
gegevens beschikbaar zijn, maar moet ook nog voldoende tijd voor gegevensver-
werking beschikbaar zijn.  

Voor de nationale rapportage gelden dezelfde keuzes als die welke voor de alloca-
tie mogelijk zijn en hieronder zijn opgenomen. De meest prangende vraag is: 
‘Hebben we te maken met een methodiekwijziging?’. Hierin lijkt een keuze te be-
staan. Het kiezen van een nieuwe vaste nationale factor, bijvoorbeeld 56,8 kg/GJ, is 
geen methodewijziging maar vergt wel een nadere onderbouwing ook voor 1990 
omdat volgens IPCC waarschijnlijk sprake is van een methodiekverfijning (zie 
Bijlage 4). De keuze voor een per jaar variabele, gemiddelde nationale factor lijkt 
een methodiekwijziging die daarom een minstens zo betrouwbare analyse vereist. 
Het gaan gebruiken van een set regionaal verschillende emissiefactoren in samen-
hang met een methodiek voor het per jaar vaststellen van de nationale factor is 
duidelijk een nieuwe methodiek.  

In 2006 zal een beleidsmatige keuze gemaakt moeten worden voor één van de mo-
gelijkheden. De gevolgen van deze keuze kunnen nog niet alle in kaart gebracht 
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worden. Het lijkt er echter op dat de huidige door Gasunie E&T geleverde onder-
bouwing voor het jaar 1990 voldoende is om de methodiekwijzigingen te kunnen 
valideren. Voor de regionale set van factoren dient te worden aangetekend dat deze 
voor 1990 (nog) niet volledig is. Onduidelijk is in hoeverre dit wel consistent kan 
worden met de regionale meetpunten van de tweede helft jaren negentig en later.  

De gegevensleveringen door bedrijven en door Gas Transport Services aan het 
CBS geschieden in principe in termen van energie, ofwel in GJ ofwel in m3 stan-
daard Groningen aardgas equivalenten van 31,65 MJ/Nm3. Er zijn dus voor de 
activiteitendata die voor de nationale rapportage worden ontleend aan de energies-
tatistieken (NEH) geen nieuwe consequenties verbonden aan de geconstateerde 
verschillen in gassamenstelling. De berekeningen die op basis van de NEH worden 
uitgevoerd om CO2-emissies vast te stellen moeten wel worden aangepast als ver-
schillende emissiefactoren voor verschillende soorten geleverd gas gebruikt gaan 
worden. De huidige methode van emissievaststelling voorziet in principe in deze 
mogelijkheid van aanpassing. 

3.3 De consequenties voor de CO2 emissiehandel: allocatie 

Bedrijven in Nederland zijn in de huidige 1e handelsperiode niet verplicht geweest 
emissies van CO2 vanwege aardgasgebruik te meten voor emissiehandel, op grond 
van een vrijstelling van de EU. Voor allocatie én voor monitoring zijn 56,1 kg/GJ 
toegepast. Verwacht wordt dat een meting voor de volgende allocatieperiode wel 
verplicht zal zijn voor grote bedrijven. Omdat door individuele bedrijven gemeten 
waarden voor de emissiefactor zullen afwijken van 56,1 kg/GJ heeft dit consequen-
ties voor emissiehandel.  

In 2006 zullen afspraken worden gemaakt tussen het bedrijfsleven en de overheid 
over de allocatie van emissierechten voor de periode 2008 – 2012. De allocatie zal 
mede gebaseerd worden op vastgestelde emissies in de periode 2001 – 2005. Om-
dat in de huidige allocatie en monitoring (1e handelsperiode) de factor 56,1 kg/GJ 
is toegepast zullen voor de meeste bedrijven de berekende emissies tussen 2001 en 
2005 afwijken van de werkelijk opgetreden emissies.  

De vraag is hoe de allocatie 2008- 2012 moet plaatsvinden. Theoretische mogelijk-
heden zijn: 

a)  Blijf 56,1 kg/GJ (zijnde de IPCC waarde) gebruiken vanwege de consistentie; 
dit leidt dan tot verschillen tussen gemeten en berekende waarden in de monito-
ring én een systematisch lagere allocatie. 

Dit zal leiden tot willekeurige en aanzienlijke afwijkingen tussen door bedrijven 
gemeten emissies en de berekende emissies. Omdat naar nu gebleken is Nederland 
beschikt over betere informatie over de emissiefactor is deze optie vrijwel zeker 
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niet verdedigbaar binnen de internationale afspraken in het kader van het Kyoto-
verdrag. 

b) Gebruik een nieuwe landelijke jaargemiddelde emissiefactor zowel voor de 
allocatie als voor de monitoring. 

De meest logische waarde voor een jaargemiddelde landelijke CO2 EF is op dit 
moment is 56,8 kg/GJ. Deze emissiefactor zal de landelijke emissies juister bere-
kenen dan met 56,1 kg/GJ, maar de allocatie aan alle in CO2-emissie handelende 
bedrijven samen kan wel afwijken van de werkelijke som emissies omdat het ge-
bruik van H-gas (bijna) niet voorkomt buiten het emissiehandelsdomein en de CO2 
EF van H-gas kan afwijken van die van gemiddeld gas. Er is echter geen sprake 
van een systematisch verschil over de jaren heen zodat op voorhand niet duidelijk 
is of er sprake is van een onder- of overschatting.  

Ook hier zal verschil ontstaan tussen individueel gemeten en berekende waarden 
maar (vrijwel) geen systematische afwijking.  

c)  Gebruik regionale vaste waarden (ongeveer 34 emissiefactoren, zie Bijlage 1) 
voor de allocatie. 

De allocatie van CO2-emissies aan de emissiehandelende bedrijven is op basis van 
regionale EF conform de werkelijke emissies. Het realiteitsgehalte van de EF 
waarden is per bedrijf ook groter maar werkt willekeurig uit naar bedrijven toe. Het 
allocatie-proces en de monitoring worden wel een stuk complexer. Het zou kunnen 
leiden tot marktmechanismen die CO2-emissiefactor mee prijsbepalend maken voor 
aardgas (hoewel dat op praktische bezwaren in de uitvoerbaarheid zal stuiten van-
wege het feit dat het leveren van aardgas met een specifieke energiewaarde én te-
gelijkertijd een specifieke CO2-emissiefactor niet realiseerbaar is). De afnemer 
heeft geen invloed op de hem geleverde gassamenstelling. 

Een voorwaarde voor deze optie is de beschikbaarheid op korte termijn van een set 
regionale emissiefactoren (zoals in Bijlage 1 weergegeven) en de koppeling van 
alle bedrijven die aan emissiehandel deelnemen via bijvoorbeeld de postcode aan 
de regionale emissiefactor. Dit is in principe mogelijk. Naast de 33 regionale meet-
punten in het transportnet van de Gasunie E&T dient ook één extra meetpunt mee-
genomen te worden voor gas uit Groot-Brittannië dat via de Zebrapijplijn door 
Delta naar Nederland wordt geïmporteerd.  

d) Gebruik een specifieke waarde voor G-gassen en H-gassen voor de allocatie. 

Voordat de resultaten van de gedetailleerde berekeningen beschikbaar waren werd 
gedacht dat er een groot systematisch verschil in CO2 EF tussen deze twee gassa-
menstellingen zou zitten zodat een onderscheid zinvol is. Naar nu gebleken is zijn 
de regionale verschillen veel groter dan het verschil tussen het gemiddelde G-gas 
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en H-gas. De CO2-emissiefactoren van G-gas en H-gas variëren van jaar tot jaar 
zonder dat er een structureel verschil lijkt te zijn.  

3.4 De consequenties voor de emissiehandel: monitoring 

Grote bedrijven gaan in het kader van rapportage van emissies van CO2 gebruik 
maken van gemeten emissiefactoren. Voor de monitoring in de komende jaren is 
het voor Gasunie E&T waarschijnlijk mogelijk (vanaf 2008) om een actuele emis-
siefactor mee te leveren met de overige gegevens die aangaande het geleverde 
aardgas worden geleverd. Deze informatie kan door de bedrijven worden gebruikt 
voor de rapportage. In sommige gevallen betreft het een bedrijfsspecifieke EF, in 
andere gevallen is het een regionale EF die van toepassing wordt verklaard op een 
bedrijf. In het geval van een jaarlijkse landelijke EF zou elk bedrijf dezelfde ‘col-
lectief’ gemeten EF gebruiken.  

Nagegaan moet nog worden in hoeverre deze benaderingen voldoen aan de kwali-
teitscriteria die de Europese Commissie oplegt [Europese Commissie 2004] en 
geaccepteerd zullen worden.  
Voor kleinere bedrijven zal een keuze gemaakt moeten worden die in overeen-
stemming is met de keuze voor de nationale rapportage. Voor de monitoring in 
2006 en 2007 geldt nog de lopende afspraak voor het gebruiken van 56,1 kg/GJ. 

Het is waarschijnlijk mogelijk om voor emissiehandel en voor de nationale rappor-
tages (voor het klimaatverdrag en Kyoto) verschillende methodieken te kiezen. 
Niettemin dienen de consequenties van keuzes betreffende emissiehandel voor 
nationale emissierapportages en visa versa meegenomen te worden.  

Een belangrijk punt van aandacht is de jaarlijkse beschikbaarheid van de sets emis-
siefactoren. Er zullen nadere afspraken gemaakt moeten worden over beschikbaar-
heid en tijdigheid van de informatie. Tevens is het van belang dat monitoring en 
allocatie volgens een vergelijkbare methodiek plaats hebben. 

Tenslotte is van belang dat in iedere methodiek, net als in de huidige methodiek, de 
relatie tot de energie-inhoud van het aardgas steeds gemaakt wordt, aangezien zo-
wel Gas Transport Services als het CBS aardgas uitdrukken in energie-eenheden. 
De prijs van aardgas is gesteld per geleverde eenheid energie. Sinds jaar en dag is 
deze energie-eenheid GJ of een m3 standaard Gronings aardgas equivalent die per 
definitie een bovenste verbrandingswaarde van 35,17 MJ/Nm3 en een onderste 
verbrandingswaarde heeft van 31,65 MJ/Nm3. In de afrekening met Gas Transport 
Services wordt de werkelijk afgeleverde hoeveelheid m3 aardgas via de energie-
waarde in het afgeleverde aardgas omgerekend naar Groningen aardgas equivalen-
ten; dus ten opzichte van 31,65 MJ/Nm3. Het werkelijk, eventueel bij aflevering 
gemeten, aantal Nm3 is niet hetzelfde als de door Gasunie berekende aantal Gro-
ningen aardgas equivalent Nm3.  
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3.5 De consequenties voor overige beleidsvelden 

Niet uitgesloten is dat de keuzen ook consequenties hebben voor andere beleids-
velden. Zo wordt bij het berekenen van emissies van CO2 uit aardgas regelmatig 
gebruik gemaakt van het gemeten debiet in m3. Tot op heden werd daarbij de waar-
de 1,77 kg CO2/Nm3 gebruikt (bijv. in de Regeling Warmte-Kracht Koppeling). Dit 
is dus alleen correct als omgerekend wordt naar m3 Groningen aardgas equivalen-
ten.  

Bij de nieuwe waarde voor de emissiefactor voor CO2 uit aardgas van 56,8 kg/GJ. 
Voor een debiet, uitgedrukt in m3 Groninger aardgasequivalenten, geldt dan de 
emissiefactor 1,7946 kg/Nm3 gebaseerd op de onderste verbrandingswaarde 
31,65 MJ/m3 (afgerond 1,79). 

In het kader van dit onderzoek is geen gerichte zoekactie uitgevoerd op andere 
beleidsterreinen. Het bovengenoemde voorbeeld signaleert wel een aandachtsge-
bied bij verdere uitwerking van keuzen. 
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4. Opties voor het vaststellen van een nieuwe emissiefactor 

4.1 Interpretatie van IPCC richtlijnen 

Naast de richtlijnen voor CO2-emissiehandel van de Europese Commissie zijn de 
IPCC richtlijnen van groot belang voor de validiteit van het vaststellen van CO2-
emissiefactoren. Omtrent een drietal aspecten ontstaat discussie. Daarom wordt de 
interpretatie van deze aspecten hier toegelicht. In Bijlage 3 en 4 wordt een en ander 
rond deze aspecten in meer detail beschreven. 

Een aantal landen, waaronder België, corrigeert standaard de CO2 EF voor aardgas 
met een factor voor de fractie ongeoxideerde koolstof. Nederland heeft zich altijd 
op het standpunt gesteld dat deze fractie (roet en as) bij de verbranding van aardgas 
verwaarloosbaar is.  

Aardgas bevat naast koolwaterstoffen van verschillende lengte ook een bepaald 
percentage ‘eigen’ CO2 dat kan variëren van bijna 0% tot wel 6%. Het betreft hier 
geen verbrandingsproduct maar wel een toevoeging van (fossiel) CO2 aan de at-
mosfeer. De IPCC stelt dat het koolstofgehalte (dus in welke vorm dan ook) maat-
gevend moet zijn voor de CO2 EF van een brandstof. Geconcludeerd wordt dan ook 
dat ‘eigen’ CO2 in aardgas meegenomen dient te worden in de berekening van de 
CO2 EF.  

Onafhankelijk van het feit of er sprake is van een methodewijziging of methodiek-
verfijning ademt de geest van de IPCC emissiemonitoringmethodiek uit dat een 
trend op een consistente manier dient te worden vastgesteld van basisjaar tot en 
met reductiedoelstellingsperiode. Dit betekent dat de CO2 EF methodiek die geko-
zen wordt voor het huidige decennium ook bij benadering moet worden uitgevoerd 
voor het basisjaar 1990 en bij voorkeur ook tussengelegen (sleutel)jaren.  

4.2 Nationale Emissieregistratie en emissierapportage  
(UNFCC en Kyoto) 

Jaarlijks vast te stellen nationale EF voor aardgas gemiddelde (overeenkomstig de 
hierna gepresenteerde voorkeursoptie voor 2e handelsperiode CO2 emissiehandel): 
Voor 2003/2004 en voor 1990 is 56,8 kg CO2 /GJ momenteel de best beschikbare 
waarde. Voor historische jaren zullen berekeningen door de Gasunie E&T gedaan 
moeten worden. De CO2 EF voor de hele periode vanaf 1990 kan voorlopig vastge-
steld worden op 56,8 kg CO2 /GJ. 

Omdat de verbrandingsemissies in het basisjaar van de reductieafspraken met de 
Europese Commissie en in het kader van het Kyoto-protocol zullen veranderen met 
ongeveer 870 kton CO2, zal dit z.s.m. gerapporteerd moeten worden door VROM 
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in het ‘draft initial report’. Eerste richtwaarde voor 1990 is 56,8 kg CO2 /GJ zodat 
de trend van de Nederlandse emissies (bijna) onaangetast blijft.  
De interdepartementale Stuurgroep Emissieregistratie gaat formeel over vaststel-
ling van een nieuwe emissiefactor.  

4.3 Voorkeursoptie handel 

Een collectieve meting van CO2 uit aardgas op basis van een jaarlijks door Gas-
unie E&T vast te stellen bij voorkeur (grof) flow-gewogen nationale EF: 
Deze waarde is gebaseerd op (kwartiers)metingen op 34 meetpunten. Voor de allo-
catie is 56,8 kg CO2 / GJ momenteel de best beschikbare waarde.  
Deze optie geeft indien de samenstelling van aardgas binnen de emissiehandelende 
bedrijven niet significant afwijkt van het totaal aardgas, de werkelijke emissies van 
de industrie en Nederland weer, is goedkoop, transparant, geeft bedrijven zeker-
heid, spreidt risico’s en pijn door wisselende regionale gassamenstelling die buiten 
de invloedssfeer van de bedrijven liggen.  
Bezien moet worden of de metingen van één collectieve EF in combinatie met in-
dividueel gemeten afnamevolumes binnen de (nauwkeurigheids)eisen van de EU 
vallen. Daarnaast zal de Europese Commissie moeten instemmen dat deze collec-
tieve meting in de plaats komt van individuele metingen bij de grote installaties. 
Een consequentie van deze keuze is dat de bedrijven niet meer toegestaan kan 
worden om individuele (gemeten) CO2-emissies voor verbranding van aardgas te 
rapporteren in emissiehandel of MJV omdat dit interfereert met het gebruik van de 
nationaal (gemiddelde) factor. Voor procesemissies met koolstofvastlegging is dit 
uiteraard wel toegestaan. 

4.4 Terugvaloptie handel 

Als alternatieve optie kan een systeem worden gedefinieerd met regionale factoren:  
Meting van CO2 EF op basis van gassamenstelling door 33+1 gaschromatografen 
van Gasunie E&T / Delta geeft op regionaal en soms nu al ook op individueel be-
drijfsniveau EF waarden. Deze optie berekent de werkelijke emissies van de indu-
strie en Nederland, is door toewijzing aan een afzetgebied minder transparant (in 
ieder geval meer complex), iets duurder en mogelijk veel duurder (als voor de toe-
komst gekozen wordt voor koppeling aan individuele afnemers in combinatie met 
omrekening van volume meting naar afname gas met standaard energie-inhoud; 
geautomatiseerd) en houdt een onzekerheid en dus risico voor bedrijven in omdat 
de EF per bedrijf c.q. regio kan variëren door de tijd (ca. +/- 0,8 kg CO2 / GJ ofwel 
1,4%). Ook zal regelgeving die gestoeld is op de nationale EF (in bijv. MJV) waar-
schijnlijk moeten worden aangepast.  
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4.5 Overige opties handel 

De optie om de IPCC waarde 56,1 kg/GJ te handhaven zal niet geaccepteerd kun-
nen worden nu duidelijk is dat er een beter onderbouwde nationale waarde is. Al-
leen voor de monitoring in de emissiehandel in 2006 en 2007 zal de waarde ge-
handhaafd kunnen blijven vanwege de gemaakte afspraken tussen VROM, EZ en 
het Nederlandse bedrijfsleven. 
Het gebruik van twee vaste, of jaarlijks vast te stellen waarden voor de emissiefac-
tor voor G-gas en H-gas levert geen meerwaarde op omdat de verschillen tussen de 
CO2 EF van H-gas en G-gas niet systematisch zijn. Het levert een ingewikkelder 
systeem op dan met één jaarlijks vastgestelde factor en is toch geen individueel op 
bedrijven gerichte systematiek.  
Flowmeting van werkelijk geleverde m3 aardgas zijn (net als in het huidige sys-
teem) niet acceptabel voor zover ze geen relatie met de energie-inhoud (en dus 
samenstelling) van het aardgas hebben. Het hele monitoringsysteem van CO2-
emissies is namelijk gekoppeld aan het boekhoudsysteem van brandstoffen dat in 
termen van energie c.q. Groningen aardgas equivalenten is gesteld.  
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5. Tijdpad voor aanpassingen 

De voorbereidingen voor de nieuwe allocatie zijn al begonnen. De methode voor 
het vaststellen van de emissies moet dus zeer snel worden vastgesteld (binnen en-
kele weken). Dit zal op basis van de in dit rapport beschikbaar gestelde gedetail-
leerde berekeningen voor de periode 2003/2004 en wat grovere berekeningen voor 
het basisjaar 1990 moeten gebeuren. Berekeningen voor tussenliggende (sleu-
tel)jaren zullen maanden in beslag nemen.  

Voor de nationale rapportage is in 2006 tijd om tot een definitief besluit te komen. 
Om de NIR aan het eind van dit jaar te kunnen opstellen is besluitvorming voor 1 
oktober 2006 aan te bevelen. 
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Bijlage 1 CO2-emissiefactoren op basis van 34 regionale 
gassamenstellingen 

Mengpunt 1990 2003/04 

  

EF  
 

[kg CO2/GJ] 

95% range EF 
 

[kg CO2/GJ] 

95% range Minimum 
 

[kg CO2/GJ] 

Maximum 
 

[kg CO2/GJ] 

Boven- 
waarde  
[MJ/m3] 

Onder- 
waarde 
[MJ/m3] 

G1   56,51 0,56 56,08 57,13 35,76 32,29 
G2 59,26 2,69 57,27 0,73 56,13 60,02 36,15 32,65 
G3   56,33 0,59 56,06 56,94 35,35 31,91 
G4 56,26 0,42 56,48 0,73 56,07 57,55 35,52 32,07 
G5 56,50 0,09 56,78 0,42 55,86 57,63 35,75 32,28 
G6 56,28 0,50 56,42 0,62 56,06 57,40 35,47 32,03 
G7 56,42 0,52 56,58 0,66 56,03 57,47 35,64 32,19 
G8 56,32 0,22 56,51 0,56 56,08 57,19 35,75 32,27 
G9 56,11 0,09 56,42 0,74 56,05 57,62 35,48 32,03 
G10   56,58 0,67 56,06 57,45 35,65 32,20 
G11 56,19 0,34 56,32 0,60 56,06 57,01 35,36 31,92 
G12 56,62 0,30 56,66 0,63 56,03 57,67 35,71 32,25 
G13   57,29 0,77 56,12 59,52 36,13 32,63 
G14 56,10 0,03 56,09 0,02 56,04 56,19 35,09 31,67 
G15 59,23 2,58 57,30 0,79 56,07 60,01 36,01 32,53 
H1   56,93 0,11 56,47 57,39 43,60 39,44 
H2   56,86 0,15 56,51 57,39 42,68 38,58 
H3   57,00 0,18 56,56 57,84 44,29 40,08 
H4   56,99 0,15 56,52 57,76 44,22 40,02 
H5 56,37 0,75 56,72 0,37 55,97 57,52 41,54 37,55 
H6 56,98 0,85 57,56 0,28 56,86 57,93 43,33 39,20 
H7 56,54 0,60 57,36 0,34 56,82 57,88 42,51 38,44 
H8   56,62 0,47 55,94 57,54 42,45 38,60 
H9   56,58 0,75 55,47 57,36 41,43 37,43 
H10 57,27 1,42 57,04 0,10 56,49 57,49 42,75 38,65 
H11 56,45 0,51 56,31 0,64 55,97 57,89 39,49 35,64 
H12   56,82 0,14 56,47 57,12 42,32 38,24 
H13 56,34 0,37 57,01 0,18 56,71 57,46 41,39 37,41 
H14 57,08 0,10 57,56 0,28 56,88 57,91 43,40 39,26 
H15 56,65 0,14 56,84 0,44 55,98 57,70 41,67 37,68 
H16 56,65 0,23 57,37 0,38 56,55 57,88 42,70 38,62 
H17 56,61 0,12 56,87 0,16 56,46 57,27 42,55 38,46 
H18   56,54 0,81 55,48 57,35 41,44 37,44 
H19   56,13 0,40 54,96 56,82 39,35 35,53 

Gem. G+H 56,77 1,83 56,78 0,81 54,96 60,02 39,35 35,56 
95% BI  0,40  0,14   1,21 1,11 

Gem. G 56,84 2,67 56,64 0,80 55,86 60,02 35,66 32,19 
95% BI  0,80  0,21   0,16 0,15 

Gem. H 56,70 0,71 56,90 0,81 54,96 57,93 42,27 38,22 
95% BI  0,22  0,19   0,64 0,60 
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Toelichting bij de tabel 
De gegevens in de tabel zijn berekend door Gasunie Engineering & Trade volgens 
de werkwijze en formules van Bijlage 2 en vastgelegd in Externe Memoranda van 
14 maart en 10 maart 2006, Gasunie Engineering & Technology, D. Hebels.  

De CO2 EF inclusief eigen CO2 (zie Bijlage 3) zijn berekend voor 15 mengstations 
met Groningen-gas (G) en 19 mengstations met Hoogcalorisch gas (H). Van alle 
gemeten waarden per station valt 95% binnen de 95% range.  
Voor elk van de totalen aan aardgas (G+H), aan G-gas en aan H-gas is een 95% 
betrouwbaarheidsinterval (95% BI) berekend. Dit is het interval waarbinnen statis-
tisch gezien met 95% zekerheid het gemiddelde zou moeten liggen.  
Deze waarden zijn voor 1990 en de periode juli 2003-juli 2004 berekend. Voor de 
periode 2003/2004 zijn per mengstation ook de minimum en maximum CO2 EF 
berekend evenals de gemiddelde bovenwaarde en onderwaarde van het gas.  
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Bijlage 2 Toegepaste rekenmethodiek 

Werkwijze 
De werkwijze is beschreven in Externe Memoranda van 14 maart en 10 maart 
2006, Gasunie Engineering & Technology, D. Hebels. 

Voor de periode juli 2003 – juli 2004 is een selectie gemaakt van 34 GCs (15 G-
gas, 19 H-gas) waarvan met het programma COSMOS per kwartier van de periode 
20030722 tot 20040722 de complete samenstelling is opgevraagd.  
In 1990 waren er nog geen gaschromatografen in het veld aanwezig om een conti-
nue gasanalyse uit te voeren zoals nu gebruikelijk is. In plaats daarvan werd een 
monsterfles aangesloten op een leiding die gedurende een maand periodiek een 
monster nam van de leiding. Na een maand werd zo’n monster geanalyseerd wat 
dus in een maandgemiddelde gasanalyse resulteerde. Deze gasanalyses zijn be-
schikbaar in GIS en er zijn in deze database 21 locaties gevonden die overeenko-
men met de locaties die in de emissiefactor berekening voor 2003/2004 zijn ge-
bruikt. 

Vervolgens is met deze gegevens de CO2-emissiefactor berekend. De emissiefactor 
wordt uitgedrukt als kg CO2/GJ energie en moet worden berekend volgens de DIN 
51857:1997 op basis van de calorische onderwaarde. 

De hoeveelheid CO2 per mol aardgas is een optelsom van de in het aardgas aanwe-
zige CO2 plus de hoeveelheid CO2 die ontstaat uit de verbranding van de verschil-
lende componenten. Als voorbeeld de component butaan (C4H10) die bij verbran-
ding 4 mol CO2 per mol butaan levert. Door deze molaire hoeveelheid CO2 te ver-
menigvuldigen met het molaire volume van aardgas en de molmassa van CO2 
wordt de hoeveelheid CO2 in kg/m3 aardgas berekend. 

Het molaire volume van aardgas wordt berekend door de relatieve dichtheid van 
het gas (uit de GC gegevens) te vermenigvuldigen met de dichtheid van lucht bij 
standaardcondities (1.293 kg/m3) en vervolgens met de molmassa van aardgas die 
wordt berekend uit de molmassa’s volgens de DIN 51857 norm, die overeenkomt 
met de ISO 6976 norm. 

De hoeveelheid energie volgt uit de calorische onderwaarde van het gas uitgedrukt 
in MJ/Nm3 aardgas. Naast de compositie berekent de GC ook de calorische onder-
waarde van het gas (Hi). Deze berekening wordt gedaan volgens ISO 6976. De 
gebruikte calorische waarden voor de componenten zijn in de ISO 6976 norm iden-
tiek aan de waarden die in de DIN 51857 norm staan weergegeven. Voor het bere-
kenen van de emissiefactor kan dus gebruik worden gemaakt van de calorische 
onderwaarden die de GC berekent. 
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In formulevorm wordt de emissiefactor als volgt berekend: 

i

COaardgasmCO

H
NVM

EF
×

×××
=

001.0
001.0 2,2  

Met: EF = Emissiefactor (kg CO2/GJ aardgas) 
 MCO2 = Molmassa CO2 (44,010 kg/kmol) 
 Vm,aardgas = Molair volume aardgas (mol/m3) 
 NCO2 = Hoeveelheid geproduceerd CO2 (mol CO2/mol aardgas) 
 Hi = Calorische onderwaarde (MJ/m3) 

∑
××

=

i
ii

luchtaardgas
m Mx

d
V

ρ001.0
 

Met: Vm = Molair volume (mol/m3) 
 daardgas = Relatieve dichtheid aardgas (-) 
 ρlucht = Dichtheid lucht (1.293 kg/m3) 
 xi = Molfractie van een component (-) 
 Mi = Molmassa van component volgens DIN 51857 (kg/kmol) 

∑ ⋅+=
i

iiCOCO oxxN 22  

Met: NCO2 = Hoeveelheid geproduceerd CO2 (mol CO2/mol aardgas) 
 xCO2 = Molfractie CO2 in aardgas (-) 
 xi = Molfractie van een component (-) 
 oi = Oxidatiefactor van een component (mol CO2/mol component) 
   Ter illustratie een aantal oxidatiefactoren: 
   ethaan (C2H6) : 2 
   propaan (C3H8) : 3 
   hexaan (C6H14) : 6 
   benzeen (C6H6) : 6 
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Bijlage 3 Definitie van CO2-emissiefactoren volgens de IPCC 

Definities 
CO2-emissiefactoren zijn door de IPCC gedefinieerd [IPCC 1996] als kilogram 
kooldioxideuitstoot per eenheid netto verbrandingswaarde. De netto verbrandings-
waarde (“onderwaarde”) geeft de hoeveelheid vrijgemaakte warmte bij volledige 
verbranding van een eenheid brandstof onder de conditie dat het bij de verbranding 
vrijgekomen water in dampvorm blijft en de warmte in deze waterdamp niet benut 
wordt. Bruto verbrandingswaarden (“bovenwaarde”) rekenen deze warmte wel 
mee. Gasgestookte technologieën, met uitzondering van de HR-ketel, weten de 
condensatiewarmte niet te benutten. De hoeveelheid geleverde nuttige energie 
wordt daarom het best benaderd door de onderwaarde. De IPCC heeft besloten om 
de koolstofuitstoot te relateren aan deze nuttige energie en gebruikt de onderwaar-
de voor de emissiefactoren.  

Fossiel CO2 
“CO2-emissiefactoren van fossiele brandstoffen worden bepaald op basis van het 
koolstofgehalte van de brandstof” [IPCC 1996]. Dit betekent dat onafhankelijk van 
de chemische verbinding, alle koolstof wordt meegenomen. Ook in aardgas aanwe-
zig eigen CO2 gas wordt dus meegenomen.  

Ongeoxideerde fractie 
Door onvolledige verbranding wordt brandstof niet altijd volledig geoxideerd tot 
CO2. Koolstof dat als CO of CH4 wordt geëmitteerd wordt niettemin ook meegeteld 
als CO2 omdat dit in de buitenlucht binnen een aantal jaren tot CO2 oxideert (me-
thaan wordt naast CO2 ook gerapporteerd en hiermee - bewust – dubbel geteld). 
Niet-geoxideerde koolstof kan ook vrijkomen in de vorm van roet of as. Van deze 
stoffen wordt aangenomen dat de koolstof nooit meer zal oxideren, hiermee is op-
geslagen en dus aan de koolstofkringloop is onttrokken. Daarmee levert deze frac-
tie ongeoxideerde koolstof dus geen CO2-emissies op.  

De IPCC emissiemethodiek corrigeert voor deze ongeoxideerde koolstof maar doet 
dit na de berekening van CO2 op basis van koolstofinhoud van brandstoffen. De 
IPCC EF zijn in feite koolstofgehalte factoren (‘carbon content factors’). Het idee 
erachter is dat deze koolstofgehalte factoren gerelateerd zijn aan (de samenstelling 
van) brandstoffen, terwijl oxidatie sterk is gerelateerd aan de verbrandingscondities 
en hiermee aan de (lokale) technologie. Hiermee zijn factoren per brandstof beter 
vergelijkbaar.  

Deze IPCC definities zijn ook gehanteerd bij de vaststelling van de nationale EF 
voor Nederland [TNO 2002]. Als er een correctie van ongeoxideerde koolstof 
plaatsvindt, dient dat in de CO2-emissieberekeningen te gebeuren.  
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De fractie ongeoxideerde koolstof verschilt per techniek maar ook per brandstof. 
De fractie ongeoxideerde koolstof (as en roet) in kolengestookte installaties kan 
variëren in de orde van 1% tot 12%. Voor aardgasgestookte ketels oxideert naar 
schatting 0,1% van de koolstof niet als de installaties redelijk onderhouden zijn 
[IPCC 1996]. De IPCC heeft een set default oxidatiefactoren vastgesteld, waarin 
voor aardgas aangenomen is dat 0,5% van de koolstof niet oxideert. 
De IPCC maant echter tot het maken van nationale specifieke factoren.  

In Nederland wordt bij het opstellen van de nationale broeikasgasinventarisatie als 
uitgangspunt gehanteerd dat de fractie ongeoxideerde koolstof uit aardgas in ter-
men van koolstof verwaarloosbaar is.  

Referenties 
IPCC, 1996: Revised 1996 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, 
Workbook and Reference Manual. 
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Bijlage 4 Methodiekwijzigingen en herberekeningen volgens 
IPCC 

Emissiereductieafspraken vragen in feite om een aangetoonde dalende trend van de 
emissies en niet zozeer het aantonen van een absoluut emissieniveau. Het IPCC 
document ‘Good Practice Guidance And Uncertainty Management In National 
Greenhouse Gas Inventories’ [IPCC 2000] stelt daarom dat het ‘good practice’ is 
om historische emissies te herberekenen als methodiekwijzigingen of methodiek-
verfijningen zijn aangebracht, broncategorieën worden toegevoegd of fouten uit het 
verleden worden gecorrigeerd. Een methodiekwijziging is een verandering in ‘tier’ 
(benadering), een methodiekverfijning is een verandering in aggregatieniveau of 
gegevens(bron).  

Een verandering in de vaststelling van een emissiefactor zou een methodiekverfij-
ning zijn. Dit betekent dat in principe een herberekening zou moeten plaatsvinden 
voor alle historische jaren. IPCC stelt ook dat in sommige gevallen, zeker naarmate 
het basisjaar verder terug in de tijd ligt, het onmogelijk kan zijn om de nieuwe me-
thodiekverfijning toe te passen voor alle historische jaren. In dat geval rest een 
aantal alternatieve herberekeningtechnieken zoals overlap, surrogaat, interpolatie 
en trend extrapolatie, welke geen van alle erg exact zijn. De essentie van deze 
‘good practice’ richtlijn is dat aangetoond kan worden dat geen trendbreuk wordt 
geïntroduceerd. Dit impliceert dus een vaststelling van in ieder geval de emissie-
factor voor 1990. 

Referenties 
IPCC, 2000: Good Practice Guidance And Uncertainty Management In National 
Greenhouse Gas Inventories. 
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Bijlage 5 Kort verslag klankbordgroep 

Klankbordgroep voor advies over de CO2-emissiefactor (EF) van aardgas 
Kort verslag van de bijeenkomst op dinsdag 28 februari 2006 

Samenstelling 

Instituut Persoon Aanwezigheid 

VROM KVI Frans Vlieg Aanwezig 
 Hans de Waal Verhinderd 
 Agnes Achterberg Aanwezig 
EZ Paul van Slobbe Verhinderd 
NEA Geert van Grootveld Verhinderd 
ER Paul Ruyssenaars 
MNP Joop Oude Loohuis 

Beiden vervangen door Jos 
Olivier 

 Jos Olivier Aanwezig 
CBS Kees Olsthoorn Aanwezig 
ECN Ton van Dril Vervangen door Pieter Kroon
Infomil Wim Burgers Verhinderd 
SenterNovem Harry Vreuls Aanwezig 
Gas Transport Services Fokke de Jong  Aanwezig 
Gasunie Engineering & Technology Diederik Hebels Aanwezig 
TNO Dick Heslinga Aanwezig 
 Toon van Harmelen Aanwezig (verslag) 

Presentaties 

Harry Vreuls (SenterNovem) heet iedereen welkom en licht toe wat de achtergrond 
en het doel van de bijeenkomst is. Het doel is het toelichten van de mogelijke op-
ties en het zicht krijgen op het draagvlak over de te hanteren methodiek en waarden 
van CO2-emissiefactoren (EF) voor aardgas. Zowel in het kader van CO2-
emissiehandel als in de context van de nationale CO2-emissiemethodiek (Emissie-
Registratie (ER) en het National Inventory Report (NIR) 2007). De tijdsdruk wordt 
in eerste instantie gegenereerd door het binnenkort te starten overleg over emissie-
handel tussen VROM en de bedrijven. Daarom zal voor half maart een advies op-
gesteld moeten worden voor het ministerie van VROM 

Metingen voor het tijdvak juli 2003 – juli 2004 door Gasunie E&T hebben aange-
toond dat de CO2-emissiefactor van aardgas van 56,1 kg CO2 /GJ niet representa-
tief is voor het aardgas in Nederland, indien het uitgangspunt is dat CO2 dat al in 
het gas aanwezig is ook meetelt bij de CO2-emissies. De heren Diederik Hebels 
(Gasunie E&T) en Fokke de Jong (Gas Transport Services) lichten hun bevindin-
gen toe, welke gebaseerd zijn op tijdrovende berekeningen aan kwartiersmetingen 
op 33 meetpunten in het Nederlandse gasnet. Het nationale gemiddelde komt voor 
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die periode uit op 56,8 kg CO2 /GJ +/- 0,2 (95% betrouwbaarheidsinterval). 95% 
van alle metingen valt binnen de range +/- 0,8 kg CO2 /GJ, wat relevant is voor 
emissiehandel. De waarde van 56,1 is gebaseerd op de gassamenstelling van ‘Gro-
ningen’-gas op één van deze meetpunten, Westerbork.  

Vervolgens geeft Dick Heslinga (TNO) toelichting op het conceptrapport van TNO 
over EF aardgas dat de verschillende opties voor CO2-emissieberekening van aard-
gas beschrijft voor 1) allocatie van CO2-emissierechten, 2) monitoring van CO2 
rechten en 3) nationale emissiemonitoring.  

De discussie over de te hanteren CO2 rekenmethodiek en -waarden voor aardgas in 
Nederland levert het volgende op. 

Algemene constateringen n.a.v. presentaties 

− Jaarlijks variërende emissiefactor voor aardgas komt internationaal vaak voor, 
zoals aangeduid in de notitie van Vreuls over enkele landen en ter vergadering 
bevestigd door Olivier; 

− Het is niet duidelijk hoeveel maar zeker mogelijk dat de aardgas CO2 EF van 
elk meetpunt over de jaren heen varieert (de Jong);  

− Bedrijven hebben geen invloed op deze variatie en zullen dit in het kader van 
handel als vervelend beschouwen (Vlieg); 

− Onvolledige oxidatie is bij aardgasverbranding verwaarloosbaar (0,1% of min-
der) (Olivier); 

− Eigen CO2 in aardgas dient meegenomen te worden (Olivier, Vlieg); 
− Een nationale EF van 56,1 CO2 /GJ is niet langer houdbaar (Vlieg, Achterberg, 

Olivier, Olsthoorn, Kroon, Vreuls, Heslinga, van Harmelen);  
− Eerste indruk is dat de CO2 EF van 1990 vergelijkbaar zou zijn met die van 

2003/2004 (de Jong); 
− De vaststellingsmethodiek van de EF dient vergelijkbaar te zijn voor allocatie 

en monitoring van emissierechten en voor nationale monitoring over de jaren 
heen, met name van het basisjaar en toekomstige (Kyoto doelstellings)jaren.  

Praktische uitwerkingsmogelijkheden en aandachtspunten 

− 1990 data zijn minder gedetailleerd. Een EF voor 1990 kan wellicht berekend 
worden op basis van extrapolatie van 1995 gaschromatograaf (GC) data en de 
verhouding Groningen / Hoogcalorisch gas. Gasunie E&T komt op korte ter-
mijn met meetgegevens voor een EF voor 1995 of 1990.  

− In de orde van 10% van het Nederlandse gas komt uit Groot-Brittannië via de 
Zebrapijplijn van het bedrijf Delta. Dit zou in principe regio 34 zijn voor de re-
gionale factoren. Voor de berekening van een nationale factor kan Gasunie 
E&T dit meenemen. 
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− Gasunie E&T is in staat om elk kalenderjaar eind januari een (grove flowge-
wogen) nationale CO2 EF voor aardgas te berekenen. 

− Het kost Gasunie E&T voor elk kalenderjaar in de periode 1993-2005 circa een 
mensmaand om een (grove flowgewogen) nationale CO2 EF voor aardgas te 
berekenen. 

− Gasunie E&T is in staat om op termijn een postcodelijst te maken voor elk GC 
meetpunt c.q. regio.  

− De berekening van de CO2 EF op de gaschromatografen op elk van de 33 
meetpunten kan in principe geautomatiseerd worden en geleverd worden aan 
de bedrijven (in combinatie met het afgenomen volume te beschouwen als in-
dividuele ‘meting’). Implementatie kost echter tijd en geld.  

Emissiehandel CO2 

1e handelsperiode 
Was gebaseerd op de best beschikbare informatie (56,1) en inzichten. Die factor is 
niet meer te veranderen. Ook niet voor 2006 en 2007 om consistent te zijn met een 
nieuwe factor voor nationale emissiemonitoring en/of milieujaarverslagen (MJV). 
De 56,1 blijft dan ook gehandhaafd in de berekening van de bedrijfsemissies in het 
kader van het emissiehandel-systeem. 

Allocatie en monitoring van CO2 rechten 2e handelsperiode 
Voorkeursoptie Nationaal gemiddelde factor:  
Een collectieve meting van CO2 uit aardgas op basis van een jaarlijks vast te stel-
len bij voorkeur (grof) flow-gewogen nationale EF door Gasunie E&T. Deze waar-
de is dan gebaseerd op de kwartiersmetingen in 33 meetpunten (of 34 als Zebra als 
meetpunt wordt meegenomen). 
Voor de allocatie is 56,8 kg CO2 / GJ momenteel de best beschikbare waarde.  
Deze optie geeft de werkelijke emissies van de industrie en Nederland weer, is 
goedkoop, transparant, geeft bedrijven zekerheid, spreidt risico’s en pijn door wis-
selende regionale gassamenstelling die buiten de invloedssfeer van de bedrijven 
liggen.  
Bezien moet worden of de metingen binnen de nauwkeurigheidseisen van de EU 
vallen. Daarnaast zal de Europese Commissie moeten instemmen dat deze collec-
tieve meting in de plaats komt van individuele metingen bij de grote installaties. 
Een consequentie van deze keuze is dat de bedrijven niet meer toegestaan kan 
worden om individuele (gemeten) CO2-emissies voor aardgas te rapporteren in 
emissiehandel of MJV omdat anders de onnauwkeurigheid van de nationaal (ge-
middelde) factor toeneemt. Dit betreft verbrandingsemissies. Als er sprake is van 
emissies die mede worden bepaald door het productieproces is individuele meting 
wel nodig. 
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Alternatieve optie Regionale factoren:  
Meting van CO2 EF op basis van gassamenstelling door 33+1 gaschromatografen 
van Gasunie E&T geeft op regionaal en soms nu al ook op individueel bedrijfsni-
veau EF waarden. Ook deze optie berekent de werkelijke emissies van de industrie 
en Nederland, is door toewijzing aan een afzetgebied minder transparant (in ieder 
geval meer complex), iets duurder en mogelijk veel duurder (als voor de toekomst 
gekozen wordt voor koppeling aan individuele afnemers in combinatie met omre-
kening van volume meting naar afname gas met standaard energie-inhoud; geau-
tomatiseerd) en houdt een risico voor bedrijven in omdat de EF per bedrijf c.q. 
regio kan variëren door de tijd (ca. +/- 0.8 kg CO2 / GJ ofwel 1.4%). Ook zal regel-
geving die gestoeld is op de nationale EF (in bijv. MJV) waarschijnlijk moeten 
worden aangepast.  

Nationale Emissieregistratie en emissierapportage  
(UNFCC en Kyoto) 

Voorkeursoptie Jaarlijkse nationale EF: 
Jaarlijks vast te stellen nationale EF voor aardgas overeenkomstig de voorkeursop-
tie nationaal gemiddelde factor. Voor 2003/2004 is. 56,8 kg CO2 /GJ momenteel de 
best beschikbare waarde. Voor historische jaren zullen berekeningen door de Gas-
unie E&T gedaan moeten worden. De CO2 EF voor 1990 zal benaderd moeten 
worden met minder gedetailleerde gegevens voor 1990 of op basis van extrapolatie 
van 1995 gaschromatograafdata gecombineerd met de verhouding Groningen / 
Hoogcalorisch gas. 

Omdat de emissies in het basisjaar van de reductieafspraken met de Europese 
Commissie en in het kader van het Kyotoprotocol zullen veranderen met ongeveer 
1 Mton CO2, zal dit z.s.m. gerapporteerd moeten worden door VROM. Eerste 
richtwaarde voor 1990 is 56,8 kg CO2 /GJ zodat de trend van de Nederlandse emis-
sies (bijna) onaangetast blijft. De interdepartementale Stuurgroep Emissieregistra-
tie gaat hier formeel over.  
De NIR en CRF dienen zo snel als praktisch haalbaar is aangepast te worden, bij 
voorkeur 15 maart. Harry Vreuls neemt hiertoe contact op met Paul Ruyssenaars 
(MNP, Emissieregistratie). 

Harry Vreuls vat de conclusies van de middag samen en bedankt iedereen voor de 
medewerking. Toegezegd wordt dat de deelnemers een concept verslag ontvangen 
en een kopie van de presentaties. 
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Acties 

− Harry Vreuls licht Paul Ruyssenaars (MNP, Emissieregistratie) in. 
− Fokke de Jong en Diederik Hebels maken een eerste berekening van de CO2 

EF van aardgas voor 1990. 
− Agnes Achterberg (VROM) rapporteert uiterlijk 15 maart de waarschijnlijke 

verandering in basisjaar / assigned amount aan de Europese Commissie.  
− Toon van Harmelen maakt een kort verslag dat Harry Vreuls rondstuurt. 
− Harry Vreuls stelt op basis van de rapportages van de Gasunie E&T (2003/04 

en 1990 of 1995) en het TNO rapport evenals de bevindingen in de vergadering 
een advies op aan VROM voor 15 maart.  

− TNO past op basis van de bevindingen in de vergadering het rapport met in-
houdelijke verantwoording aan. 
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Bijlage 6 CO2-emissiefactoren voor aardgas in enkele EU 
landen 

Inleiding 
Deze korte notitie is bedoeld als achtergrond bij de voorbereiding voor de discussie 
over aanpassing van de CO2-emissiefactor voor aardgas. Er is ook een snelle inven-
tarisatie gemaakt van de situatie in enkele EU–landen. Daaruit blijkt dat de Neder-
landse situatie niet uniek is. 
Sommige landen hebben (nog steeds) een stabiele factor terwijl andere landen een 
meer variabele hebben. Verder heeft Duitsland een emissiefactor voor Nederlands 
aardgas terwijl Italië een jaarlijkse factor bepaald op basis van meetgegevens van 
de Italiaanse Gasunie. 

Enkele EU-landen 
De National Inventory Reports van 2005 en 2004 (voor Denemarken 2003) zijn 
gescand voor de CO2-emissiefactor voor aardgas. Daarbij is niet gestreefd naar 
volledigheid maar naar het krijgen van een beeld. In onderstaande tabel is dit sa-
mengevat. 
 

 CO2-emissiefactor voor aardgas Toelichting 

België 55,8 en voor Brussel 56 IPCC default * oxidatiefactor 

Duitsland 56 en Russisch gas 55  

Italië 55,287 voor 2003 Jaarlijks specifieke factor 

UK 51,4 voor 2003 Jaarlijks specifieke factor p basis 
van C (voor 2003 C-gehalte 14016) 

 56,98 voor 2004 (onderwaarde) Bron UK ETS 

Denemarken 57,19 voor 2003 Sinds 2000 jaarlijks andere factoren 

Uit de scan is verder het volgende beeld ontstaan: 
− er zijn landen die (tot nu toe) een stabiele factor gebruiken (bijv. België en 

Duitsland) terwijl andere landen met een jaarlijkse factor werken. 
− de nauwkeurigheid van de emissiefactor verschilt: van gehele getallen (Duits-

land) tot drie cijfers achter de komma (Italië). 
− Voor het Nederlandse aardgas hanteert Duitsland een factor van 56.  
− Italië meldt dat sinds 1990 gas uit diverse landen waaronder Nederland wordt 

aangeleverd en dat dit gas aan de grens regelmatig geanalyseerd wordt en dat 
de C-inhoud sterk kan variëren. De SNAM (de Italiaanse Gasunie) analyseert 
de gassamenstelling regelmatig. 

 
 


